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8. mars 
Den internasjonale kvinnedagen. 
LO-arrangement ser på arbeids-
livet som nøkkelen til likestilling, 
Oslo.

9. mars
LO-forbundet Norsk Manuellte-
rapeutforening avholder lands-
møte, Trondheim.

10. mars
Befolkningen på Falklandsøyene 
velger om de skal forbli britiske 
eller returnere til Argentina.

12. mars
Valg på Grønland.

Arctic Summit – toppmøte om Ark-
tis; Oslo.

14. mars
Fagbevegelsens kriminalpolitiske 
konferanse; Sundvollen. Tema er 
kriminalpolitikk og kvinner.

Rederiforbundets årskonferan-
se: «Verdiskapning og konkur-
ransekraft – hvordan befeste vår 
verdensledende posisjon etter 
2013?».

15. mars
SV-landsmøtet skal blant annet vedta 
nytt fireårs arbeidsprogram; Lillestrøm.

20. mars
Fiskeri- og havbruksnæringens general-
forsamling og årskonferanse; Ålesund.

Politikk til frokost, arrangeres av Ar-
beidslivets kunnskapsportal – tema hel-
sepolitikk, Oslo.

Neste LO-Aktuelt kommer 22. mars.

Fri deg fra musa
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Musa er god og ha, 
men mange har fått 
plager etter overdre-
vent bruk av peke-
verktøyet. 

En måte å unngå muse-
plager, er å bruke snar-
veier. Både i pc- og Mac-
verdenen er det meng-
der med snarveier el-
ler kortkommandoer. I 
det daglige arbeidet er 
snarveier både raskere 
og mer presist å bruke, 
enn musepek. 

Snarveiene består 
som regel av to samtidi-
ge tastetrykk. Holder du 
tastene Alt og F4 (Cmd 
og G på Mac) nede sam-
tidig, vil du avslutte det 
programmet du jobber 
i. Crtl- (Cmd-) og Z-tas-
tene er angre-tasten og 
gjør om den siste hand-
lingen. Hvis du ønsker 
å bla gjennom forskjel-
lige åpne sider og pro-
grammer, bruker en Alt- 
(Cmd-) og Tab-tastene. 

PC Mac Funksjon
Alt + F4 Cmd + Q Lukker program
Alt + Tab Cmd + Tab Bla i åpne vinduer
Ctrl + A Cmd + A Merk alt
Ctrl + Alt + Delete Ctrl+ Alt + Esc For tvungen avslutning
Ctrl + C Cmd + C Kopier
Ctrl + F Cmd + F Søk (eller halvfet skrift)
Ctrl + F4 Cmd + W Lukker fil eller fane
Ctrl + N Cmd + N Nytt dokument
Ctrl + O Cmd + O Åpne (fil, dokument etc.)
Ctrl + P Cmd + P Skriv ut
Ctrl + S Cmd + S Lagre
Ctrl + X Cmd + X Klipp ut
Ctrl + Z Cmd + Z Angre
Ctrl +V Cmd + V Lim inn
F5 F5 Oppdatering av nettside/

mapper

Noen funksjonstaster 
har ulik funksjon i ulike 
programmer. I en nettle-
ser vil Ctrl+F åpne et søke-
felt som lar deg enkelt søke 
gjennom hele nettsida. I 
norsk word gjør de sam-
me tastene at markert 
skrift blir uthevet.

Under er det en 

tabell over noen få snarvei-
er. Selv om pc-verdenen og 
Mac-verdenen kan opple-
ves forskjellig, er det mye 
som er likt, når det gjelder 

snarveier. Snarveier 
finnes ofte i ned-

trekksmenyene i program-
mene og i instruksjonsbo-
ka til programmet. Et søk 
på internett med stikkordet 
«snarveier» gir deg mange 
muligheter til å utforske 
snarveiverdenen. a

Følg oss på Facebook og Twitter
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